FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Directoraat-generaal Leefmilieu
Galileelaan 5 bus 2 - 1210 Brussel

TOELATINGSAKTE
Administratieve productwijzigingen van een nationale toelating
De Minister van Leefmilieu beslist:
§1.De biocidefamilie:
PCMC Disinfectant Liquids - Biocidefamilie is toegelaten in overeenstemming met
artikel 6 van de Uitvoeringsverordening (EU) nr. 354/2013 van de Commissie van 18 april
2013 betreffende wijzigingen in overeenkomstig Verordening (EU) nr. 528/2012 van het
Europees Parlement en de Raad toegelaten biociden.
Deze toelating is geldig tot 30/07/2031. Een aanvraag voor een hernieuwing van de
toelating moet ten laatste 550 dagen voor de einddatum van deze toelating worden
ingediend.
Onverminderd hetgeen daaromtrent in de reglementering betreffende de biociden is
bepaald, moeten de samenstelling, de vorm en de fysische toestand van het middel alsmede
zijn chemische en fysische eigenschappen overeenkomen met de in of bij de
toelatingsaanvraag verstrekte gegevens.
- Naam en adres van de natuurlijke of rechtspersoon die de toelating heeft verkregen:

RB NL BRANDS B.V.
KBO nummer: /
Schipol Boulevard 207
NL 1118BH Schipol
- Handelsnaam van de biocidefamilie: PCMC Disinfectant Liquids - Biocidefamilie
- Toelatingsnummer van de biocidefamilie: BE2021-0009-00-00
- Vorm waaronder de biocidefamilie wordt aangeboden:
o

EC - Emulgeerbaar concentraat

- Naam en gehalte aan elk werkzaam bestanddeel:

Chloorkresol (CAS 59-50-7 ): 4.086% - 4.5%
- Tot bezorgdheid aanleiding gevende stoffen :

terpinoleen (CAS 586-62-9 ): 0.378% - 0.482%
Propaan-2-ol (CAS 67-63-0 ): 9.53% - 10.45%
Dipenteen (CAS 138-86-3 ): 0.5312% - 0.6776%
(R)-p-Mentha-1,8-dieen (CAS 5989-27-5 ): 0.5312% - 0.6776%
(-)-limoneen (CAS 5989-54-8 ): 0.5312% - 0.6776%
- Productsoort en gebruik waarvoor de biocidefamilie toegelaten is:
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2 Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden
gebruikt
Uitsluitend toegestaan voor desinfectie van harde oppervlakken voor huishoudelijk
gebruik
§2.Producent van de producten in de biocidefamilie en producent van elke werkzame stof:
- Producenten PCMC Disinfectant Liquids - Biocidefamilie:

RECKITT BENCKISER HULL (UK), GB
PT RECKITT BENCKISER INDONESIA, ID
RECKITT BENCKISER HELLAS HYGIENE HOME SA, GR
Wasdell Packaging Limited, GB
Wasdell Northampton, GB
- Producent Chloorkresol (CAS 59-50-7 ):

LANXESS DEUTSCHLAND GMBH , DE
§3.Bijzondere voorwaarden waaraan de verhandeling en het gebruik van de biocidefamilie
onderworpen is:
- Deze biocidefamilie bestaat uit 1 meta SPC
- Zie samenvatting van de productkenmerken van de biocidefamilie.

Brussel,
Autorisation nationale - Famille de produits le 19/08/2021
Administratieve productwijzigingen van een nationale toelating, op 21/01/2022
Administratieve productwijzigingen van een nationale toelating,

VOOR DE MINISTER VAN LEEFMILIEU,
(Bij M.B. 17/05/2019)
Celhoofd cel biociden
Elektronisch getekend door: louis lucrèce
Op: 11/05/2022
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